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Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

do projektu Strategii Produktywności 2030 

 

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu dokumentu pt. „Strategia Produktywności 2030” 

przedstawiamy poniższą opinię. 

W pierwszej kolejności, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wyraża poparcie dla sposobu ujęcia 

kwestii dotyczących technik cyfrowych, informatyzacji oraz telekomunikacji w projekcie strategii.  

Dostrzegamy, że projekt w szerokim stopniu uwzględnia i stawia na nowoczesne technologie jako 

kierunek rozwoju polskiej gospodarki, także w odpowiedzi na kryzys wywołany globalną pandemią. 

Za trafne uważamy wyraźne przedstawienie znaczenia cyfryzacji w trudnym okresie izolacji związanej 

z Covid-19 oraz potwierdzenie zamiaru dalszych działań zmierzających do maksymalnej cyfryzacji 

biznesu. To wydaje się niezbędne nie tylko z punktu widzenia konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw oraz możliwości ich przetrwania tego i kolejnych kryzysów, ale także ściśle z tym 

związanej kondycji budżetu państwa. Ponadto, jedynie możemy potwierdzić odniesienie do roli sieci 

telekomunikacyjnych dla cyfryzacji wyrażone w słowach, że „Nie należy także zapominać, że podstawą 

wszelkich procesów cyfryzacyjnych jest dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej, bez 

dostępu do których wszelkie inne działania w obszarze cyfrowego unowocześniania przemysłu, systemu 

ochrony zdrowia czy edukacji, nie będą mogły być realizowane”. To bardzo ważna konstatacja, która 

mimo, że z naszej perspektywy oczywista, jest często pomijana w dyskusji nad cyfryzacją obrotu 

gospodarczego oraz mechanizmów funkcjonowania państwa. 

Drugą kwestią, która w naszej ocenie wymaga wyraźnego zauważenia i poparcia to fakt, że projekt 

Strategii Produktywności, jako pierwszy krajowy dokument programowy wyraźnie odnosi się do 

wyzwań związanych z neutralnością klimatyczną identyfikując rozwój technologii cyfrowych jako 

istotne narzędzie dla osiągania celów związanych z gospodarką odpadami, a szerzej także 

klimatycznych. 

W poniższych uwagach chcielibyśmy odnieść się do dwóch istotnych kwestii, tj. (1) wyraźniejszego 

przedstawienia potencjału cyfryzacji dla transformacji klimatycznej, a także (2) potrzeby dyskusji 

i doprecyzowania założeń dla powołania powszechnego samorządu gospodarczego. 

Uwagi do projektu: 

1. Potencjał cyfryzacji dla celów klimatycznych 

Projekt Strategii, odwołuje się do „Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie”, 

która ma określać scenariusz dojścia Polski do osiągnięcia celów UE i Porozumienia Paryskiego do 2050 

r. Mamy świadomość, że prezentowane były już jej założenia,  natomiast sama finalna wersja wydaje 

się, że nie została jeszcze przedstawiona do konsultacji, ani opublikowana. Stąd wydaje się, że 

zasadnym byłoby, aby taki dokument został przedstawiony jeszcze przed przyjęciem Strategii 

Produktywności, lub w tejże dokonane zostały odpowiednie modyfikacje redakcyjne.  

Niezależnie od powyższego, jako sektor pozytywnie odnosimy się do celów wyrażanych 

w europejskim Zielonym Ładzie, przede wszystkim z uwagi na fakt, że cele w zakresie 

zrównoważonego rozwoju są nam bliskie i odzwierciedlone w strategicznych kierunkach wielu 
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podmiotów sektora cyfrowego. Dotyczy to zarówno tematów takich jak optymalizacja 

zapotrzebowania na energię w sieciach, innowacyjne rozwiązania dla zasilania sieci i obiektów, 

odnawialne źródła energii czy racjonalna gospodarka odpadami i polityka w zakresie opakowań czy 

dążenie do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Potwierdzeniem takiego podejścia jest 

przyjmowanie przez firmy z sektora cyfrowego, zarówno w krajach UE, jak i działających w Polsce, 

własnych planów w zakresie zielonej transformacji, w tym w zakresie neutralności klimatycznej  

w ambitniejszych niż zakładane na poziomie UE terminach. 

Wdrażanie rozwiązań cyfrowych jest potwierdzonym sposobem na osiągnięcie korzyści 

środowiskowych w różnych sektorach. Przykładowo, według analiz GSMA1 w 2018 r. technologie 

komunikacji mobilnej umożliwiły zmniejszenie zużycia 1,44 miliarda MWh energii oraz 521 miliardów 

litrów paliwa na całym świecie2. Globalne badanie GeSi #SMARTer20303 pokazuje, że dzięki 5% 

wzrostowi dostępu do technologii cyfrowych możliwe jest ograniczenie emisji CO2 o 1,6%4. 

Badania w zakresie wpływu sieci mobilnych na ograniczenie emisji CO2 w różnych sektorach 

prowadzone przez GSMA oraz Carbon Trust5 wskazały, że istnieje bardzo duży potencjał redukcyjny. 

Ustalono, że potencjalna roczna redukcja to 2135 mln ton. Dla porównania emisje Polski w 2018 

(globalcarbonproject.org) wyniosły 322,5 mln ton. Szczegółowo obrazuje to poniższa grafika z badania 

Carbon Trust oraz GSMA w 14 krajach pt. The Enablement Effect The impact of mobile communications 

technologies on 2dge2ne mission reductions. 

 

 
1 https://www.gsma.com/ 
2 https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2019/12/GSMA_Enablement_Effect.pdf 
3 https://smarter2030.gesi.org/ 
4 GeSi’s Digital Access Index https://digitalaccessindex-sdg.gesi.org/deep-dives/   
5 https://www.gsma.com/betterfuture/enablement-effect 

https://www.gsma.com/
https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2019/12/GSMA_Enablement_Effect.pdf
https://smarter2030.gesi.org/
https://www.gsma.com/betterfuture/enablement-effect
https://www.gsma.com/betterfuture/enablement-effect
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Odnosząc się do przyjętych już na poziomie UE dokumentów, które mogą stanowić pewien wstęp do 

dalszej dyskusji na gruncie krajowym chcielibyśmy w szczególności wskazać na następujące materiały: 

i. Green Deal 

Technologie cyfrowe zidentyfikowano, jako kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonych celów  

w wielu różnych sektorach.  

W tym ujęciu wskazano: 

• KE będzie poszukiwać rozwiązań, aby sztuczna inteligencja, 5G, chmura, edge computing 

oraz internet rzeczy w maksymalnym zakresie przyczyniały się do realizacji nowej 

polityki klimatycznej. 

• UE powinna promować i inwestować w niezbędne narzędzia transformacji cyfrowej. 

• Cyfryzacja może służyć zdalnemu monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza, wody 

oraz optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. 

• Cyfryzacja, dzięki wykorzystaniu automatyzacji, łączności oraz inteligentnemu 

zarządzaniu ruchem, będzie miała rosnący wpływ na ograniczenie emisji w sektorze 

transportu. 

• Dane dostępne dzięki cyfryzacji będą służyły opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązać służących ochronie klimatu. 

• Cyfryzacja ma być również elementem transformacji sektora energetycznego. 

• Cyfrowe narzędzia mają służyć także poprawie dostępności informacji o charakterystyce 

produktów sprzedawanych w UE – elektroniczny paszport produktu. 

• KE będzie poszukiwać rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną sektora 

cyfrowego od sieci szerokopasmowych, przez centra danych do urządzeń ICT. 

 

ii. Shaping Europe’s digital future 

Podobnie jak w przypadku Green Deal, dokument odnoszący się bezpośrednio do sektora 

cyfrowego adresuje komplementarność wyzwań stojących przed cyfryzacją i celami 

klimatycznymi. 

W tym ujęciu wskazano: 

• Komponent cyfrowy będzie kluczowy dla realizacji ambicji Green Deal oraz celów 

zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że taki bodziec będzie umożliwiał przejście na 

zrównoważony rozwój oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym, wspierał 

dekarbonizację wszystkich sektorów i ograniczał środowiskowy i społeczny ślad 

produktów wprowadzanych na rynek UE.  

• Przykładowo, kluczowe sektory takie jak rolnictwo precyzyjne, transport, energetyka 

mogą odnosić ogromne korzyści, korzystając z rozwiązań cyfrowych w osiąganiu celów 

Green Deal. 

• Rozwiązania cyfrowe, a w szczególności wykorzystanie danych, mają umożliwiać 

wdrożenie w pełni zintegrowanego podejścia do cyklu życia produktów od ich 

projektowania do zakończenia użytkowania. 
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Adresowane są także wyzwania wobec samego sektora ICT, które obejmują jego wpływ na 

środowisko, w tym w zakresie: 

• efektywności i neutralności energetycznej; 

• wykorzystania OZE; 

• produkcji i recyklingu urządzeń. 

 

iii. Nowa strategia przemysłowa6 

Nowa strategia przemysłowa ma na celu utrzymanie wiodącej pozycji Europy w przemyśle; 

w tym celu skupi się na trzech priorytetach, do których należą: utrzymanie konkurencyjności 

przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania – w Europie 

i w ujęciu globalnym, zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. 

i ukształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.  

 

W swojej treści wskazuje m.in. na: Dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową, która 

wpłynie na każdy aspekt naszej gospodarki, społeczeństwa i przemysłu. Wymagać będzie ona 

nowych technologii, którym towarzyszyć muszą odpowiednie inwestycje i innowacje. Dzięki tej 

transformacji powstaną nowe produkty, usługi, rynki i modele biznesowe. Ukształtują się nowe 

rodzaje miejsc pracy, wymagające umiejętności, których jeszcze nie posiadamy. Transformacja 

oznaczać będzie przejście z produkcji linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Dokumentem, który na gruncie krajowym najszerzej adresuje wykorzystanie technologii 

cyfrowych na rzecz pozytywnych zmian klimatycznych jest „Krajowy plan na rzecz energii 

i klimatu na lata 2021-2030”. Dokument co prawda dostrzega rozwiązania cyfrowe jako 

narzędzia zmian klimatu, jednak nie ma to charakteru kompleksowego podejścia, a jest raczej 

potwierdzeniem słuszności potencjału cyfryzacji w procesie transformacji klimatycznej. 

 

Postulat: 

Proponujemy, aby na poziomie samej „Strategii Produktywności” oraz w docelowej „Strategii 

Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie” znalazło się wyraźniejsze niż obecnie 

odwołanie do potencjału cyfryzacji dla osiągnięcia celów klimatycznych. Jest to temat istotny już dla 

obecnej prezydencji, oraz według naszej wiedzy, będzie kontynuowany także przez prezydencję 

portugalską. Wyraźne skupienie na celach klimatycznych oraz cyfrowych w ramach prac nad 

Wieloletnimi Ramami Finansowymi oraz Krajowym Planem Odbudowy potwierdza, że potrzebne jest 

dobre rozpoznanie tego obszaru, w tym potencjalnych synergii w obu tych obszarach.  

Ponadto, uważamy, że niezbędne jest zainicjowanie przez stronę rządową, szerszej dyskusji na temat 

faktycznych mechanizmów i narzędzi, których wdrożenie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału 

cyfryzacji dla realizacji celów klimatycznych.  

 

 

 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
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Jej efektem powinna być: 

• rewizja obowiązujących dokumentów strategicznych pod kątem uwzględnienia potencjału 

cyfryzacji w procesie zielonej transformacji; 

• uwzględnienie ustaleń w projektach dokumentów dotyczących nowego budżetu UE, 

tj. Krajowego Planu Odbudowy, Umowy partnerstwa oraz Programów Operacyjnych; 

• wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz wprowadzenie narzędzi finansowania 

dla takich inwestycji i działań transformacyjnych; 

• przyjęcie ambitnych celów w zakresie pełnej dostępność cyfrowych kanałów dla relacji 

obywateli i przedsiębiorców z organami administracji, a także relacji między przedsiębiorcami, 

a konsumentami; 

• wsparcie wdrażania rozwiązań Smart City i IoT przez samorządy i przedsiębiorstwa; 

• tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i regulacyjnego nakierowanego na zapewnienie 

powszechnego dostępu do wysokiej jakości łączności światłowodowej oraz maksymalizacji 

zasięgu sieci 5G; 

• budowa świadomych i opartych na wiedzy postaw społecznych wobec nowych technologii, 

w celu ograniczenia obaw i barier popytowych dla innowacji oraz ograniczenia zjawiska 

wykluczenia cyfrowego; 

• dodanie oceny wpływu na cyfryzację oraz neutralność klimatyczną do Ocen Skutków Regulacji 

nowych przepisów prawnych; 

• zwiększanie dostępności energii z Odnawialnych Źródeł Energii; 

• przyjmowanie rozwiązań regulacyjnych i legislacyjnych upraszczających proces likwidacji 

starych, energochłonnych technologii sieciowych, w tym m.in. transformacji sieci miedzianych 

do światłowodowych; 

• wsparcie (w tym finansowe) sektora cyfrowego w drodze do neutralności klimatycznej, w tym 

w zakresie dalszej poprawy efektywności energetycznej sieci stacjonarnych i mobilnych oraz 

centrów danych. 

 

2. Powszechny Samorząd Gospodarczy – potrzeba uszczegółowienia założeń. 

W projekcie wskazuje się na zamiar utworzenia Powszechnego Samorządu Gospodarczego – str. 99. 

Zakłada się, że powszechna reprezentacja przedsiębiorców otrzymywała władztwo administracyjne 

i stawała się równoprawnych podmiotem władzy publicznej, niezależnym w swoich decyzjach od władz 

centralnych i samorządowych. Ma on stać się nowym instrumentem współpracy pomiędzy 

administracją publiczną, a przedsiębiorcami. Ma to służyć budowie zaufania. 

Wzmocnienie narzędzi dla realnej partycypacji reprezentacji przedsiębiorców w kluczowych 

procesach, w tym dotyczących kształtu legislacji i realizacji szeroko rozumianej polityki publicznej 

uznajemy za kierunek słuszny. Wskazujemy jednak, że w pierwszej kolejności zależy to od faktycznej 

woli i zamiaru władz publicznych, a nie instytucjonalnej organizacji samorządu przedsiębiorców. Realna 

zmiana sytuacji w tym zakresie wymagałaby daleko idących zmian w zakresie m.in. procedur 

stanowienia prawa oraz przyznania partnerom społecznym nowych uprawnień, a następnie ich 

respektowania. Tymczasem, jak wskazuje się w samym projekcie strategii obecny poziom zaufania 

przedsiębiorców do instytucji rządowych jest na poziomie wymagającym dalszych prac. Wynika on 
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m.in. z faktu, że nawet obowiązujące zasady bywają pomijane, a element debaty ma charakter 

iluzoryczny. 

Jednocześnie projekt Strategii w niewystarczający sposób wyjaśnia jakie miałyby być założenia dla 

takiego samorządu gospodarczego, potencjalne obowiązki przedsiębiorców (obligatoryjny udział?), 

koszty, a także sposób wpisania się w obecny pluralistyczny system organizacji przedsiębiorców,  

w którym poza grupą kluczowych organizacji działających w ramach Rady Dialogu Społecznego 

funkcjonują na równych zasadach liczne organizacje branżowe. W tym kontekście nie jest jasne w jakiej 

formie powszechny samorząd miałby funkcjonować, tj. czy miałby przejmować rolę istniejących 

organizacji, skupiać je centralnie, regionalnie, branżowo lub w inny sposób.  

Stąd, na tym etapie nie możemy wyrazić opinii w sprawie tej koncepcji, która jest szczytna 

w założeniach, ale dopiero po wypełnieniu treścią będzie możliwa do poparcia lub krytyki. 

 

Postulat: 

Doprecyzowanie propozycji oraz dyskusja z udziałem szerokiej reprezentacji organizacji samorządu 

gospodarczego i partnerów społecznych. 

 

 


